
 

Referat årsmøte Sandøsund Båtforening 20.04.2015   

kl. 1900 på Den Blå Brygge. 

Saksliste: 

1. Registrering/konstituering 
Formann Håkon Kristensen ønsket velkommen til det 20 ordinære årsmøtet i Sandøsund Båtforening 

for 19 A - og 9 B – medlemmer.  

2. Valg av møteleder og referent 
Til møteleder ble valgt Håkon Kristensen og referent Terje Bjerga 

3. Årsmelding, opplest av møteleder, ble tatt til etterretning. 
4. Regnskap godtatt, men må i ettertid justere/omplassere noen posteringer som er tatt med i 

regnskap for både ytre og indre havn. Det ble bemerket fra Årsmøtet at Styret hadde god 
kontroll av inntekter og utgifter. Innspill fra Årsmøtet om at resultatregnskap fjoråret og 
budsjett inneværende år må følge innkallingen. 

5. Kontingenter, innskudd og avgifter 
Ingen økning av leie eller avgifter. Kun en justering av natteleie sommerstid opp til kr. 200 
som er i samsvar med kommunens avgift i andre båtforeninger. 
Møteleder presiserte at endringer av kontingent ikke kan vedtas direkte på et årsmøte, (noe 
som skjedde i fjor), ift vedtektene til Sandøsund Båtforening. 
 

6. Innkomne saker 
Ingen fra medlemmer 
 
Følgende saksområder ble «luftet» av Styret: 
A. 
Innskudd Ytre havn er kr 0 etter 13 år. 
Innskudd: Indre havn har kr 800 000 som står på konto. 
Alder: Østre Brygge 10 og Søndre brygge 14 år (= Indre havn), utriggere må trolig byttes om 
noen år, mens bryggene vil holde. 
Bør man tenke avskriving på innskudd Indre havn? Forslag fra et medlem om å avskrive dette 
innskudd over en 15 års periode slik at det er i 0 kr., når man en gang skal bytte brygger. Man 
kan forsvare dette i at man må betale hva det egentlig koster å ha båtplass. 
Konklusjon: Styret hører at det er stemning i årsmøtet for å begynne å se på nedskrivning 
Indre havn. Styret vil lage en plan for det til neste årsmøte etter først å ha lagt den fram for 
Rådmann i Tjøme kommune.  
B. 
Arv av båtplass er ikke tillatt, bortsett fra i helt spesielle situasjoner (jfr. transport Sandø 
hytter). Depositum blir tilbakebetalt ved dødsfall.  
Konklusjon: Årsmøtet støtter vedtektene slik Styret praktiserer dem. 
C. 
Fastboende/sommergjester på venteliste 

http://www.sandosund-batforening.com/hoved.htm


Styret praktiserer følgende nå: Den personen som søker båtplass, må eie/leie på Hvasser og 
ha bostedsadresse som er registrert i Folkeregisteret, her. Innspill fra Årsmøtet støtter dette: 
For å komme inn på venteliste over fastboende: Må være registrert i Folkeregisteret og være 
fastboende på Hvasser er en praksis som er OK. Noen mener at Rådmann ytterligere kan 
presisere dette i vedtektene. 
Konklusjon: Styret får bred støtte for nåværende praksis og likeledes til eventuelt å endre 
formulering som ytterligere presiserer dette i vedtektene. 
D 
Størrelse båtplasser Indre havn: 
Styret har lagt seg på følgende mal: Østre brygge: Max 32 fot og Indre brygge max 35 fot, 
Båtbredde inntil 4 meter for begge brygger. 
Hvasser Velforening støtter denne praksisen og ønsker vi fortsetter med dette. Et A medlem 
bemerket at det eneste fornuftige her er at flest mulig skal få båtplass, andre argument 
gjelder ikke. 
Konklusjon: Styret fikk medhold av Årsmøtet å fortsette denne praksis. 
 

7. Valg av styremedlemmer. (innstilt av valgkomiteen Anders Slemdal og Einar Hagelund) 
Håkon Kristensen, Terje Bjerga og Finn Eckbo er ikke på valg, Fredrik Pedersen er 
representant for Hvasser Velforening 
Rolf Marthinsen, Ingar Rødseth og Jarle Erlingsen ble valgt med akklamasjon for to nye år. 
Valgkomiteen fortsetter neste år. 
Møteleder takket nåværende styre for utmerket samarbeid.  
 
SLUTT 
 

 
Dette ble nevnt etter årsmøtet var avsluttet: 
 
1. Båtforeningen og bua som en sosial arena: Fritt for alle medlemmer å låne bua for å koke 

kaffe, steke vafler og samle medlemmer/familie. Lån nøkkel hos Styret! 
2. Får jeg båtplass i sommer? Dårligere tilbud på plasser i år. To grunner til det: Kystverket 

skal disponere 14 meter fra Los brygga og innover, dermed mister vi to båtplasser der. 
Flere som ikke har benyttet sin båtplass de siste to år, har i år meldt at de kommer 
tilbake med egen båt.  
Det er lettere å få leie midlertidig jolleplass (jolle er inntil 2 meters bredde). 
Båtforeningen «sliter» også med de som underveis har kjøpt enda bredere båt mens de 
har benyttet seg av midlertidig båtplass. Sommergjester er ikke på venteliste. 

3. Revisor: Årsmøtet har ikke myndighet å endre budsjett/kontingent. Hvis vi skal få det til, 
må vi ha budsjettet sammen med innkalling (til nå har vi ikke klart det). 
Det er kun kontingent og andre avgifter som Rådmann skal godkjenne. (jfr. paragraf 8). 
Det ble presisert at kommunen leier ut grunn til Sandøsund Båtforening som så forvalter 
den. Revisor ba om at leien oppjusteres slik vi klarer betjene det som det egentlig koster 
å drive båtforeningen.  
Avskriving vil vi ta opp med kommunen til neste årsmøte. 
 
 
Terje Bjerga 
Referent 
 
 
Vedlegg: Årsmelding og godkjent regnskap/budsjett 


